WZÓR GWARANCJI LOTERYJNEJ

dzień

miejscowość

miesiąc

rok

GWARANCJA BANKOWA NR
Gwarant:

Bank Millennium Spółka Akcyjna, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593
Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego o numerze identyfikacji podatkowej
(NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w
wysokości PLN 1.213.116.777,00

reprezentowany przez:

Beneficjent gwarancji:

Podmiot organizujący loterię:

Dłużnik:

§ 1.
Niniejsza gwarancja jest udzielona przez Gwaranta celem złożenia jej jako zabezpieczenie,
o którym mowa w art. 66 ust. *1 / 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
2016 poz. 471 ze zm.), dla pokrycia wypłaty nagród wynikających z *loterii promocyjnej / loterii
audioteksowej / loterii fantowej / gry bingo fantowe
organizowanej przez ww. podmiot na
podstawie zezwolenia wydanego przez
.
§ 2.
Gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie Beneficjenta,
w okresie od dnia
do dnia
zapłacić wszystkie kwoty zobowiązań Dłużnika do wysokości
wartości nagród określonej w regulaminie loterii, tj. łącznej kwoty:
PLN
(słownie: złotych polskich

)

§ 3.
Kwota wskazana w § 2, stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta.
§ 4.
Odpowiedzialność Gwaranta z niniejszej gwarancji trwa w okresie wskazanym w § 2 oraz w ciągu
sześciu miesięcy po upływie tego okresu, tj. do dnia
.
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Komentarz [MB1]: Wybierz właściwe
: ust.1 gdy dotyczy loterii promocyjnej
lub loterii audioteksowej,
ust. 2 gdy dotyczy loterii fantowej lub
gry bingo fantowe

§ 5.
Gwarant dokona zapłaty na pierwsze pisemne wezwanie Beneficjenta, przedłożone w okresie trwania
odpowiedzialności Gwaranta z niniejszej gwarancji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
wezwania. Wezwanie winno być podpisane przez osoby upoważnione do podejmowania w imieniu
Beneficjenta zobowiązań finansowych, uwidocznionych w załączonej do wezwania kserokopii
bankowej karty wzorów podpisów, a także winno zawierać oświadczenie Beneficjenta, iż zapłacenie
żądanej kwoty stało się wymagalne.
§ 6.
Każda wypłata z niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta z tytułu tej gwarancji.
§ 7.
Zwolnienie zabezpieczenia następuje bezzwłocznie na wniosek osoby organizującej loterię, po
weryfikacji wniosku pod kątem braku zobowiązań z tytułu gwarancji.
§ 8.
Wierzytelność z niniejszej gwarancji nie może być przeniesiona.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471 ze zm.), Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe (Dz.U. z 2016 poz. 1988).
§ 10.
Wszelkie spory powstałe na tle realizacji gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Beneficjenta gwarancji.

(pieczątki imienne, nr pełnomocnictw i podpisy osób upoważnionych do
zaciągania zobowiązań w imieniu Gwaranta)
* niepotrzebne skreślić
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